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P O D E R  E X E C U T I V O 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
 

PREFEITO FERRAÇO ANUNCIA METAS 
PARA 2002 NA ABERTURA DO ANO     

LEGISLATIVO 
 

O Prefeito Theodorico Ferraço abriu,  na parte da 
tarde dessa segunda - feira (04/02),  o Ano Legislativo de 
2002, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 
Na oportunidade, o Prefeito fez um balanço dos últimos 13 
meses da sua atual administração, salientando as 
dificuldades encontradas no decorrer do ano passado, mas 
muito otimista quanto à implantação de muitos projetos 
em benefício da população de Cachoeiro de Itapemirim. 

O Prefeito disse que,  das 300 obras concluídas,  
apenas 2%  foram inauguradas e outras estão funcionando 
em caráter experimental. Dentre essas obras, estão o 
Centro de Zoonoses e o Frigorífico Municipal,  e as  
realizadas nos bairros Zumbi, Recanto e Alto União. 
Quanto  ao  ano de 2002, Ferraço disse que vai construir e 
colocar em funcionamento o Hospital Geral Infantil, que 
será um dos mais modernos no gênero.  Irá terminar as 
obras do Anel Rodoviário e construir um Centro de Saúde, 
no espaço físico onde funcionou o Matadouro Municipal, 
no bairro Baiminas, frisando como prioridade também a 
obra  de Revitalização da Cidade,  que vai começar pela 
Praça Jerônimo Monteiro. No que se refere ao interior do 
Município, disse que vai implantar,  em caráter definitivo,  
o Bônus 

Ecológico, lançado ano passado, na localidade de 
Fruteiras Quente, e colocar mais equipamentos, 
principalmente tratores,  à disposição do homem do 
campo. 

   Durante o seu discurso no Legislativo 
Municipal, o Prefeito Ferraço disse estar muito 
preocupado com a situação da dengue no Município, haja 
visto que somente este ano já foram notificados 723 casos, 
enquanto que, durante todo o ano passado,  foram 
registrados 300. Todavia, embora a  estatística assuste,  
assegurou que o Comitê da Dengue está atuando, no 
sentido de reverter esse número. 

   Na oportunidade, o Prefeito anunciou que a 
Prefeitura pretende realizar,  ainda este ano,  Concurso 
Público destinado ao preenchimento das vagas de todos os 
cargos onde existem profissionais contratados.  

 

JATHIR VAI ASSUMIR NOVAMENTE ESSA 
SEMANA 

 

O Prefeito Theodorico Ferraço anunciou ontem 
que estará passando a  Chefia do Executivo Municipal para 
o Vice – Prefeito Jathir Moreira, no decorrer dessa 

semana. Ferraço não adiantou o dia e nem o horário da 
transmissão do cargo.  

 

CACHOEIRO  JÁ CONTA COM 723 CASOS 
DE DENGUE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde informou que,  
até às 14 horas dessa segunda – feira (04/02),  já foram 
notificados  723 casos de Dengue. A Secretária Municipal 
de Saúde Terezinha Dardengo disse que continua 
funcionando no Centro Municipal de Saúde, em horário 
integral, um médico somente para atender os pacientes 
com sintomas  da Dengue.  

Na oportunidade, solicita aos munícipes que,  ao 
sentirem qualquer indisposição,   procurem a unidade de 
saúde do seu bairro ou a mais próxima da sua casa,  para o 
atendimento emergencial, ou uma das unidades que 
contam com o Programa Saúde da Família. Segundo a 
Secretária, esses atendimentos visam  reduzir o fluxo de 
atendimento nos prontos socorros da Santa Casa e do 
Hospital Infantil,  que estavam atendendo um número de 
pacientes muito superior à sua capacidade. 

 

PREFEITURA REGULAMENTA INSTALAÇÃO 
ESTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR 

 

O Prefeito Theodorico Ferraço sancionou a Lei 
número 5.305, de 25/01/02, que torna obrigatória a 
regulamentação e disciplina a instalação e operação de 
Estações Rádio – Base (ERB) e Mini Estações Rádio – 
Base (Mini –ERB),  de telefonia Celular. 

De acordo com a Lei,  é obrigatória  a 
regulamentação  da instalação e operação de antenas 
transmissoras e equipamentos afins de Telefonia Celular 
no Município. E fica proibida a instalação de Rádio – Base 
e equipamentos afins da Telefonia Celular em bens 
públicos municipais, de uso comum do povo e de uso 
especial, em áreas de parques, praças, verdes 
complementares, escolas, creches, centros comunitário e 
cultural, em distância horizontal, inferior a 50 metros de 
clínicas médicas, hospitais e centros de saúde, e quando a 
altura e a localização prejudicarem os aspectos 
paisagísticos e urbanísticos da região. 

A regulamentação e a fiscalização da instalação 
das estações Rádio  - Base estão a cargo da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semmades),  seguindo a orientação e normas 
adotadas pela Anatel. 

A Lei determina ainda, que a Empresa de 
Telefonia precisa apresentar à Secretaria um laudo 
assinado por um físico ou engenheiro da área de radiação 
não ionizante, com a devida anotação de Responsabilidade 
Técnica. 

nde            I Á R I O   F I C I A L
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 
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CONCURSO DO REI E RAINHA 

ABRIRÃO CARNAVAL/2002 
 
O carnaval de Cachoeiro de 

Itapemirim será aberto às 20 horas da 
próxima sexta-feira (08/02),  com a 
realização das eleições do Rei Momo e da 
Rainha do Carnaval. A animação,  depois da 
realização do concurso, ficará por conta da 
Banda Alegria Alegria, sob a regência do 
maestro Nicanor.  No repertório, sambas e 
marchinhas tradicionais para o chamado 
“Baile da Saudade” e repertório também da 
Banda Intensidade, da Bahia. 

O Secretário Municipal de 
Esportes, Lazer e Eventos Hermogênio 
Volpato informou que o cantor baiano Zé 
Paulo e sua banda Intensidade  farão três 
shows, no sábado, domingo e segunda- feira, 
sempre a partir das 22 horas, na passarela do 
samba, que está sendo montada na Linha 
Vermelha. 

A abertura da folia todos os dias e a 
animação das matinês domingo, segunda e 
terça-feira de carnaval serão animados pela 
Banda “Alegria Alegria” . 

Hermogênio  está muito otimista e 
confiante no sucesso do carnaval  deste ano 
e está medindo  esforços no sentido de 
oferecer aos foliões toda segurança, através 
de um trabalho conjunto do 9o Batalhão  da 
Polícia Militar, Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito, com a atuação da 
Guarda Municipal e do Corpo de 
Bombeiros. Ainda será montado,  na Linha 
Vermelha,  um espaço físico,  para 
atendimento  médico,   com uma equipe de 
profissionais e uma ambulância.  E um outro  
destinado aos órgãos de segurança para 
revista e atendimento de urgência no local.  

Volpato adiantou também que estão inscritos, para o concurso 
de Rei Momo, os seguintes candidatos: Mauro Martins e Denilson 
Samuel, ambos do bairro Aquidaban e Luciano Malfacini de Oliveira, do 
Basiléia. Para Rainha, estão inscritas: Andréa Maria Leandro, do 
Aquidaban; Kátia Cristina Souza Santos,  do Basiléia e Graciele Paixão 
Vitor, do Centro.  

 
EDUCAÇÃO REALIZOU ONTEM CONCURSO DE 

REMOÇÃO 
 
A Secretaria Municipal de Educação realizou ontem, dia 

04/02/02, o Concurso de Remoção, na Rede Municipal de Ensino, para 
os professores e servidores inscritos no ano passado. 

Na parte da manhã, o Concurso foi destinado aos professores e 
servidores da Educação Infantil. Das 14 às 18 horas, foi a vez do Ensino 
Fundamental. A escolha aconteceu no auditório da Secretaria, à Rua 
Moreira, próximo ao Liceu Muniz Freire.  

O Concurso foi realizado através de Portaria da Seme e a 
Comissão foi presidida pela professora Eny Cardozo. 

 
RETORNO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL SERÁ 

NO DIA 14 
 
O ano letivo na Rede Municipal começou na última sexta-feira, 

dia 01/02, para todos os professores e servidores da Secretaria Municipal 
de Educação. Este período inicial será destinado ao planejamento dos  
professores quanto às atividades a serem praticadas na sala de aula,  no 
decorrer de 2002. O retorno dos alunos será no dia 14/02.  

 
MAIS DE 500 PESSOAS PARA MARCAR CONSULTA 

NO CENTRO DE SAÚDE 
 
A Secretaria Municipal de Saúde começou ontem a realizar a 

marcação do retorno das consultas para os médicos especialistas, que até 
o mês passado estava sendo feito pelo Centro Regional de 
Especialidades (CRE). Por determinação da Secretaria de Estado da 
Saúde, a marcação de consultas passa a ser feita pelo Município, através 
da pasta da saúde. 

Assim sendo, o agendamento  começou a ser feito pelo portão 
lateral do Centro Municipal de Saúde  onde, desde às primeiras horas da 
manhã, mais de 500 pessoas formaram filas em busca do atendimento. 

Dessas pessoas, 300 conseguiram marcar as consultas para o 
médico de sua preferência. Embora o atendimento tenha sido  demorado,  
porque foi  manual, impacientando, assim,  quem estava na fila, todos 
foram atendidos. 

   O serviço de marcação de consulta continua sendo feito de 
segunda até sexta-feira, das 07 às 16 horas. Esse atendimento no Centro 
de Saúde está sendo feito em caráter provisório, pois o serviço de 
agendamento para os médicos especialistas passará a ser feito nas novas 
instalações e com todo o sistema informatizado. 

 
SHOWS NA PRAÇA DE FÁTIMA RECOMEÇARÃO DIA 17 

 
O Administrador da Praça de Fátima José Pedro informou que 

no  próximo domingo, dia 10/02, não haverá show na Praça de Fátima, 
devido à realização das festividades carnavalescas na Linha Vermelha. 
Os shows,   na Praça de Fátima,  retornarão no dia 17/02, com o grupo 
de Forró “Geração Sertaneja”. O evento acontecerá a partir das 20 horas 
e será aberto ao público. 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
DECRETO Nº 13.679 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 

Art. 1° - Nomear RÔMULO SALLES 
COELHO para exercer o cargo em comissão, sem 
vínculo, de Diretor do Departamento de Controle da 
Qualidade Ambiental, Símbolo CSV-DD, lotado na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, fixando-lhe os vencimentos 
mensais estabelecidos em lei.  

 
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir de 

16 de janeiro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário, em especial os Decretos n°s. 13.084 e 13.085, 
ambos datados de 06 de março de 2001. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 13.680 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
Nomear JOSÉ SEBASTIÃO MOURA, para exercer o 
cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor do 
Departamento de Recursos Naturais, Símbolo CSV-DD, 
lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a partir de 16 de janeiro de 
2002, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos 
em lei.  
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 13.684 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 

Art. 1° - Nomear o servidor efetivo EDER 
BOTELHO DA FONSECA para exercer a função 
gratificada de Assessor de Planejamento, Símbolo FG.1, 
lotado na Secretaria Municipal da  Criança, do 

Adolescente e da Juventude, fixando-lhe a gratificação 
mensal estabelecida em lei.  
 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir de 
02 de janeiro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto n°. 12.936, de 02 de 
janeiro de 2001. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2002. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 13.695 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
 

Art. 1° - Nomear HÉLIO LUCAS DE 
FREITAS LAMERI para exercer o cargo em comissão, 
sem vínculo, de Chefe da Divisão da Casa de Apoio aos 
Portadores de HIV, Símbolo CSV-CD, lotado na 
Secretaria Municipal de Ação Social, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos em lei.  
 
 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir de 
01 de fevereiro de 2002, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2002. 

 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 

DECRETO Nº 13.697 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve 
 
 
Nomear SAMUEL PINTO RIBEIRO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo CC.3, 
lotado na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Eventos, a partir de 01 de fevereiro de 2002, fixando-lhe 
os vencimentos mensais estabelecidos em Lei. 
  
 

Cachoeiro de Itapemirim,  28 de janeiro de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças, 
distribuição de renda e população. 

 

HISTÓRIA E PERSONALIDADES
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história.
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


